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ْم  50نخلة التمر التقلبات فـي درجـات الحـرارة لدرجـة كبيـرة، فـدرجات الحـرارة العظمـى التـي تتحملهـا تصـل إلـى  تتحمل
وأن أفضل منـاطق إنتـاج النخيـل هـي التـي . ْم في فصل الشتاء9-في فصل الصيف، ودرجات الحرارة المنخفضة إلى 
وأظهـرت الدراسـات أن . ْم 13 – 4الصغرى مـا بـين ْم، و  38 – 35يتراوح فيها معدل درجات الحرارة العظمى ما بين 

 9 – 8.8الدرجة التي يتوقف عندها النمو وانقسام الخاليا هي الدرجة التي يطلق عليها درجة الصفر، وتتراوح ما بين 
 ْم ، ويستمر نمو النخلة طوال أيام السنة بصورة طبيعية وبشكل يتناسب مع معدالت درجة الحرارة حتى فـي الشـتاء إذا

إن درجـة الحـرارة التـي يبـدأ عنـدها اإلزهـار . مْ  38ْم، ويزداد النمـو مـع زيـادة درجـة الحـرارة حتـى  9كانت درجة الحرارة 
  .مْ  25ْم، وٕان عقد اإلزهار يكون عند درجة  18يجب أن ال تقل عن 

  

ــَا ولكــن هنــاك اخــتالف) منطقــة النمــو(وٕان درجــة حــرارة القمــة الناميــة  بينهــا وبــين حــرارة الهــواء  تكــاد تكــون ثابتــة تقريب
ْم وهــي تســير معكوســة مــع حــرارة الجــو  9.4المحــيط بالنخلــة فــدرجات الحــرارة اليوميــة بمنطقــة القمــة الناميــة ال تتعــدى 

المحــيط بهــا كــأن تكــون فــي أعلــى مســتوى لهــا عنــد شــروق الشــمس وأدنــى مســتوى عنــد الســاعة الثانيــة إلــى الرابعــة بعــد 
ْم فـي الصـباح البـارد، 14.4بين الحرارة الداخلية للنخلة وحرارة الجو المحيط بها حوالي  الظهر، وقد وجد أن االختالف

قـد يرجـع سـبب الثبـات النسـبي فـي درجـة حـرارة القمـة الناميـة . ْم عن حرارة الجو في آخر النهـار 18وتنخفض بحوالي 
  :لآلتي
ومـن الليـف ) الكـرب(د األوراق إن القمة النامية محاطـة بغـالف سـميك عـازل مكـون مـن عـدد كبيـر مـن قواعـ �

المحيط بها، وهذه الطبقات الكثيفة المتراصة تسـاعد علـى منـع تسـرب الحـرارة الداخليـة إلـى الخـارج وبـالعكس 
 .وتشكل عازًال جيداً 

تيــار النســغ الصــاعد مــن الجــذور إلــى القمــة يــؤثر علــى حــرارة القمــة الناميــة ويجعلهــا قريبــة مــن حــرارة المــاء  �
هذه العوامل التي تحافظ على إبقاء حرارة القمة النامية في شجرة النخيل ثابتـة دون تغييـر . المحيط بالجذور 

 .كبير وتساعدها على مقاومة التقلبات في درجة الحرارة
 

  ) Minimum temperature(تأثير درجة الحرارة الصغرى 

. ْم لمــدة قصــيرة رغــم أن معظــم الســعف قــد يمــوت12-و  6-نخيـل التمــر المثمــر يقــاوم درجــة الحــرارة المنخفضــة بـين  
سـنوات فـي مزرعـة الزعفرانيـة عنـد تعرضـه إلـى  6 – 4وفي بغداد مات جميع سعف النخيل الذي يتراوح عمره مـا بـين 

فــي فصــل الصــيف، ولــوحظ فــي كاليفورنيــا أن النخيــل الــذي تعــرض إلــى درجــة  ونمــى,ْم غيــر أنــه عــاد 7-درجــة حــرارة 
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بقيت حية وأعطت نمواتجديدة من السعف   ) القمة النامية(ْ◌م مات جميع سعفه، ولكن البر عمة الرئيسة   11-حرارة  
  .وحملت األشجار طلعًا لكن الطلع النامي لم يعطي إال ثمارًا قليلة

ســنة ومــن جميــع األصــناف  3 – 1ســاعة لــوحظ أن الفســائل التــي يتــراوح عمرهــا مــا بــين  18وعنــد حــدوث تجمــد لمــدة 
 – 4أضرارها بالغة ، وكثيرًا من الفسائل التي عمرها سنة واحدة ماتت، إال أن النخـل الـذي يتـراوح عمـره مـا بـين  كانت

بينمـا صـنفي الزهـدي والخسـتاوي كانـت أضـرارهما أقـل مـن . من سعفه خاصة صـنف دقلـة نـور%  15سنوات مات  6
سـنة فكانـت نسـبة األضـرار  20 – 8عمـر مـا بـين أمـا األشـجار المثمـرة ب. الخضراوي والحالوي التي كان ضـررها أشـد

وقسـمت أصـناف أشـجار . فيها قليلة ولوحظ أن البساتين المروية خالل فترة التجمد كان ضـررها أقـل مـن غيـر المرويـة
  :النخيل حسب مقاومتها للبرد كاآلتي

 .والثوري الزهدي ، والحياني، واألشرسي، والخستاوي، والساير،): Resistance(األصناف المقاومة  �
دقلة نور، والبرحي، والديري، والعامري، والقنطـار، والخضـراوي، ): Moderate(األصناف متوسطة المقاومة  �

 .والمكتوم، والمناخر، والمجهول
 .البريم، والغرس، والحالوي، والخالص، والفرسي): Sensitive(األصناف الحساسة للبرد  �

 
بأن نمو النخلة ال يتوقف رغم انخفاض درجات الحرارة إذا كانت درجة الحرارة الصغرى  ,Dowson) 1982(واستنتج 

كمـا إن انخفـاض درجـة الحـرارة  .درجـة مئويـة 9ودرجـة حـرارة القمـة الناميـة أعلـى مـن . اليومية أعلى من درجة التجمـد
ج الثمـار وان ارتفـاع معـدل درجـة درجـة مئويـة يسـبب تـأخر اإلزهـار وبالتـالي تـأخر العقـد ونضـ18اول الربيع ألقل مـن 

وث خلـل فـي عمليـة ددرجة مئوية يؤدي إلى حـ15-12يناير من /الحرارة الصغرى في الشتاء خالل شهر كانون الثاني
  .اإلزهار وبالتالي عدم الحمل

 

  ) Maximum temperature(تأثير درجة الحرارة العظمى 

المناطق الشديدة الحرارة كشمالي السودان وجنوبي فزان ال ينضج  تنمو نخلة التمر في كل مناطق العالم الحارة، إال أن
ــًا يابســًا متصــلبًا، ويعــود الســبب إلــى جفــاف الجــو  التمــر فيهــا بشــكله االعتيــادي مــن الليونــة والطــراوة، وٕانمــا يكــون جاف

درجـة الحـرارة إلـى إذ ترتفـع ) البصـرة(ْم كمـا فـي العـراق  50وتتحمل شـجرة النخيـل درجـات الحـرارة المرتفعـة ألكثـر مـن 
 يإن ارتفاع درجة الحرارة خالل المراحل األولى لنمو وتطـور الثمـار يـؤد. األشجاريوليو ولم تتضرر / ْم في تموز 50

بعــد ذلــك يتحمــل ارتفــاع درجــة  هإلــى جفــاف الثمــار الصــغيرة خاصــة فــي األصــناف الحساســة لــذلك مثــل دقلــة نــور ولكنــ
  .لثمرةالحرارة في المراحل التالية من عمر ا

أصـــناف النخيـــل فـــي درجـــة تحمـــل خوصـــها إلجهـــاد الحـــرارة المرتفعـــة ولـــوحظ أن وصـــول درجـــة الحـــرارة إلـــى  فوتختلـــ 
 نإ. درجة مئوية يؤدي إلى موت األشجار وان الفسائل الخضرية أكثر تحمال للحرارة المرتفعة من الفسائل النسيجية68

درجــة مئويــة فــي بعــض المنــاطق الجافــة 50تعــرض الثمــار ألشــعة الشــمس المباشــرة خاصــة عنــد الحــرارة المرتفعــة الــى 
 .وخاصة جزء الثمرة الموجهة للشمس مما يؤثر على قيمتها التسويقيةSun Scaldيؤدي إلى إصابتها بلفحة الشمس 


